
 
ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

 VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO 

PROTOKOLAS 

2021-01-26 Nr.1 

Kaišiadorys 

 

Posėdis vyko 2021-01-26 14:00 – 14:40 val., ZOOM platformoje. 

Susirinkimo pirmininkas – Vytenis Tomkus 

Susirinkimo sekretorė – Gedvilė Šavelienė 

Dalyvauja: Eugenijus Cikanavičius, Tomas Stelmokas, Vytenis Tomkus, Birutė 

Mitkuvienė, Nemira Abloževičienė, Vytautas Šimkūnas, Mindaugas Šimkūnas, Virginijus 

Ceslevičius, Liutauras Palaitis, Marius Monkevičius, Renata Karpavičiūtė, Linas Babenskas, Darius 

Vilimas (el.paštu), Ramutė Taparauskienė (el. paštu), Algirdas Degutis (el. paštu) 

Viso susirinkime balso teisę turinčių dalyvių – 15 valdybos narių (iš viso valdybos narių yra 

20, kvorumas yra). 

Svečio teisėmis dalyvauja: Auksė Lebeckienė, Gedvilė Šavelienė, Janina Augustinavičienė, 

Egidija Ramaneckaitė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 7 dokumentacijos projekto patvirtinimo. 

2. Dėl Kaišiadorių r. VVG strategijos ataskaitos už 2020 m. patvirtinimo. 

3. Dėl  projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ vadovės Janinos Augustinavičienės darbo sutarties pratęsimo nuo 2021 03 01. 

4. Dėl  projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ vadovės Janinos Augustinavičienės 2021 metų kasmetinių atostogų grafiko 

patvirtinimo. 

 

SVARSTYTA: 1.Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 7 dokumentacijos projekto patvirtinimas. 

Pranešėja Auksė Lebeckienė informavo, kad Kvietimas Nr. 7 numatytas dviems 

priemonėms:  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ir  „Privataus sektoriaus socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra“, numatyta bendra kvietimo suma 69 482,00 Eur. Kvietimas galiotų nuo 2021 m. 

vasario 1  d. 8:00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. 17:00 val.  

Klausiama ar kvietimas skelbiamas tik 69 482,00 Eur sumai? Pranešėja paaiškina, kad taip, 

kadangi šioms priemonės iš viso buvo numatyta tik po 2 projektus ir jau po 1 projektą iš kiekvienos 

priemonės įgyvendinama, todėl kvietimas skelbiamas likučiams. V. Tomkus teiraujasi ar nėra kitų 

priemonių, kurioms dar būtų galima skelbti kvietimą. A. Lebeckienė atsako, kad yra ir kitų 

priemonių, tačiau norima paremti socialinį verslą, kadangi praėjusiame kvietime buvo daug verslo 

projektų, bet dėl lėšų stygiaus galėjome finansuoti tik 2, todėl manoma, kad pareiškėjai negavę 

finansavimo Kvietime Nr. 6, galėtu persikvalifikuoti ir teikti paraiškas socialiniam verslui. Janina 

Augustinavičienė papildo, kad nuo kovo ar balandžio mėnesio planuojamas Kvietimas Nr. 8 kitoms 

verslo priemonėms. Eugenijus Cikanavičius teiraujasi kiek laiko bus skirta paraiškų teikimui, 

atsakoma, kad 2 mėnesiai. Taip pat siūloma surengti informacinį seminarą savivaldybės socialinės 

paramos skyriui apie tokį kvietimą. Janina Augustinavičienė atsako, kad Kvietimo Nr. 7 

informacinis renginys planuojamas vasario mėn. pradžioje, taip pat pabrėžia, kad su kiekvienu 

kvietimu rengiami informaciniai seminarai. 

Siūloma patvirtinti Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 7 dokumentacijos projektą: 
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1) PRIEMONĖ „ NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašas: 

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma 

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma 

Verslo plano el. versija  *. xlsx formatu. 

Socialinio verslo skaičiuoklė 

2) PRIEMONĖ „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašas: 

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma 

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma 

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma 

Verslo plano el. versija  *. xlsx formatu. 

Socialinio verslo skaičiuoklė 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 15; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Patvirtinti Kaišiadorių r. VVG Kvietimo Nr. 7 dokumentacijos projektą, kvietimo data nuo 

vasario 1 d. iki kovo 31 d. 

 

SVARSTYTA: 2.  Kaišiadorių r. VVG strategijos ataskaitos už 2020 m. patvirtinimas. 

 Pranešėja Auksė Lebeckienė pristato vietos plėtros strategijos ataskaitą už 2020 metus. 

Trumpai pristato, kad 2020 m. vyko 1 visuotinis Kaišiadorių r. VVG narių susirinkimas, 4 valdybos 

posėdžiai, 3 projektų atrankos komiteto posėdžiai, išliko 60 narių, kaip ir 2019 m., toliau buvo 

tęsiamas tarptautinis projektas „Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai“ ir pradėtas naujas teritorinis 

projektas „Žydinti Lietuva“. Nors dėl COVID-19 buvo pristabdyta aktyvi veikla, tačiau 2020m. 

buvo paskelbti 2 kvietimai, kurių metu buvo surinkta 15 vietos projektų paraiškų, iš jų 5 jau 

patvirtintos ir 5 dar vertinamos. Trumpai pristatyti 2020 m. baigti įgyvendinti vietos projektai. 

Sukurta 8,6 naujų darbo vietų rajone. V. Tomkus teiraujasi kokie 5 projektai dar vertinami, 

pareiškėja atsako, kad Kvietimo Nr. 6 patvirtintos paraiškos dar vertinamos. Siūloma patvirtinti 

Kaišiadorių r. VVG strategijos ataskaitą už 2020 metus. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 15; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

Patvirtinti Kaišiadorių r. VVG strategijos ataskaitą už 2020 metus. 

 

SVARSTYTA: 3.  Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ vadovės Janinos Augustinavičienės darbo sutarties pratęsimas nuo 2021 03 01. 

 Janina Augustinavičienė prašo valdybos pritarimo dėl jos darbo sutarties pratęsimo nuo 

2021 m. kovo 1 d., kadangi iki tol buvo sudaryta terminuota 5 metų darbo sutartis. V. Tomkus 

klausia ar nauja darbo sutartis bus terminuota ar neterminuota, atsakoma, kad neterminuota. 

Siūloma pritarti Janinos Augustinavičienės darbo sutarties pratęsimui nuo 2021 m. kovo 1 d. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 15; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   
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Pritarti projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ vadovės Janinos Augustinavičienės darbo sutarties pratęsimui nuo 2021 03 01. 

 

SVARSTYTA: 4.  Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ vadovės Janinos Augustinavičienės 2021 metų kasmetinių atostogų grafiko 

patvirtinimas. 

 Janina Augustinavičienė supažindina su numatytu atostogų grafiku: 29 d. d. = 20 d. d. + 

3 d. d. (už stažą) + 4 d. d. (už 2020 m.) + 2 d. d. (už darbą Latvijoje poilsio dienomis 2020 m.).   

5 d. d.  kovo 22-26; 4 d. d.  birželio 25-30; 10 d. d. liepos 01-15; 5 d. d.  spalio 25-29; 5 d. d. 

gruodžio 27-31. 

 Siūloma pritarti Janinos Augustinavičienės 2021 m. kasmetinių atostogų grafikui. 

Valdybos nariai balsuoja: „UŽ“ – 15; „PRIEŠ“ – 0; „NUSIŠALINO“ – 0. 

NUTARTA:   

 Pritarti projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų 

strategija“ vadovės Janinos Augustinavičienės 2021 metų kasmetinių atostogų grafikui. 

 

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas    Vytenis Tomkus 

 

 

 

 

Susirinkimo sekretorė    Gedvilė Šavelienė 


